
‘t Afscheid valt zwaar.
Met grote droefheid melden wij u

 het plotse overlijden van 

De heer 

Herman Van Impe
Weduwnaar van mevrouw Camilla Van De Velde († 2016)

Geboren te Mere op 17 september 1937
en thuis overleden te Bambrugge op 8 oktober 2020.

Lid van talrijke verenigingen

De afscheidsplechtigheid zal, in intieme familiekring, plaatsvinden in de aula
 van Uitvaartzorg Bael, Stationsstraat 13 te Haaltert op 

woensdag 14 oktober 2020 om 14.00 uur,
gevolgd door de bijzetting van de asurne op de begraafplaats te Bambrugge.

Samenkomst aan de aula vanaf 13.45 uur.

Hij zal voor altijd verder leven in de herinnering van

 Patrick Van Impe (†)
 Ingrid Van Impe (†)
 Ivan en Isabelle Van Impe - Houbracken
  Nino, Heiko
 zijn kinderen en kleinkinderen
 Frans (†) en Paula (†) Schelfhout - Van Impe
 Arthur (†) en Mariette (†) Van Laethem - Van De Velde
  kinderen en kleinkinderen
 Salvatore (†) en Anita Agnello - Van de Velde
  kinderen en kleinkinderen
 zijn schoonzus, neven en nichten
De families Van Impe - Van De Velde - Meuleman - Janssens

Er is gelegenheid een afscheidsgroet te brengen aan Herman in het Uitvaartcentrum Bael, 
Stationsstraat 13, 9450 Haaltert op maandag van 19.00 tot 20.00 uur.

Een woord van oprechte dank aan Dr. P. De Coninck, Dr. K. Janda, Dr. J. De Feyter voor hun goede zorgen.

Afstand houden en het dragen van een mondmasker zijn vanzelfsprekend.

Rouwadres: Katstraat 20 - 9420 Bambrugge 

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

Uitvaartzorg & Grafzerken Calders - Bael  Haaltert - Denderhoutem - Mere  053/83 32 35

Je vader blijft je vader, 
zo eigen en vertrouwd. 

Je wil hem niet graag missen
 omdat je van hem houdt

Maar eens dan komt de dag 
dat je hem moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is, 
maar in je ogen blinkt een traan


